
 
 
 

 

 

 

 

 

 

YUCORR међународна Конференција има за циљ да представи и дискутује о темама 

које су директно повезане са теоријским и инжењерским аспектима корозије и заштите 

различитих врста материјала у области индустрије, термоелектрана, грађевинарства и 

индустријске завршне обраде, као и на теме које се баве заштитом животне средине и 

хемијском конверзијом енергије за одрживи развој. Циљне групе учесника су: 

инжењери различитих профила, студенти мастер и докторских студија, технолози, 

металурзи, електроинжењери, грађевински инжењери, инжењери процесне, 

петрохемијске и наменске индустрије. 

Удружење инжењера Србије за корозију и заштиту материјала (УИСКоЗаМ) је главни 

организатор YUCORR конференције. Суорганизатори Конференције су: Инжењерска 

комора Србије, Инжењерско друштво за корозију и заштиту материјала, Инжењерска 

академоја Србије, Институт за хемију, технологију и металургију - Институт од 

националног значаја за Републику Србиују, Технолошко-металуршки факултет и Савез 

инжењера и техничара Србије. Друштво постоји више од пола века под различитим 

именима, али са једним циљем - да окупи колеге из Србије, региона, Европе и света 

посвећене истраживању корозије и заштите материјала. УИСКоЗаМ је друштво члан 

Европске федерације за корозију (EFC) и Мешународног друштва за електрохемију 

(ISE). 

На YUCORR међународној Kонференцији учествују аутори са универзитета, 

истраживачких центара, института и индустрије, приказујући своје радове у виду 

пленарних предавања, предавања по позиву и усмених саопштења као и постер 

презентација. Научни и технички програм, кроз пленарни рад, задржава карактер 

претходних Конференција. 

Планирано је одржавање пет пленарних предавања, пет предавања по позиву, и већи 

број саопштења научно-стручног карактера, као и радова путем постер секције. Након 

излагања радова, како пленарних тако и научно-стручних, планиране су дискусије, као 

и округли столови. Оваква врста скупова, посвећена области корозије и заштите 

материјала у индустрији, грађевинарству, привреди и осталим делатностима, је мало 

заступљена и треба да се одржава више пута годишње. Међутим, привредна, економска 

и ситуација везана за COVID 19, не иду у прилог овој констатацији. На овогодишњој, 

XXII YUCORR конференцији пленарни предавачи ће бити:  

1. Влада Вељковић, Технолошки факултет, Лесковац, Универзитет у Нишу, Србија.  



2. Недиљка Вукојевић Медвидовић, Кемијско-технолошки факултет Универзитета у 

Сплиту, Сплит, Хрватска. 

3. Васо Новаковић, Институт за примењену геологију и водопривреду, Бијељина, 

Република Српска, Босна и Херцеговина. 

4. Александар Маринковић, Технолошко-металуршки факултет Београд, Универзитет у 

Београду, Србија. 

5. Светомир Хаџи Јорданов, Технолошко-металуршки факултет, Универзитет УКИМ, 

Скопље, Северна Македонија. 

 

Линк ка сајту Конференције: http://sitzam.org.rs/YUCORR/  

http://sitzam.org.rs/YUCORR/

